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RESUMO 

 Os aços inoxidáveis superduplex (AISD) são ligas com elevadas propriedades mecânicas 

aliadas a uma alta resistência à corrosão. Esta classe de material tem uma vasta aplicação no 

segmento petrolífero offshore, extendendo sua aplicação a peças trabalhadas (wrought) e 

fundidas (cast). Dentre das aplicações em componentes fundidos destaca-se a fabricação de 

carcaças de bombas centrífugas. Neste trabalho pretende-se caracterizar o envelhecimento 

térmico deste material quando submetido a temperaturas de 475ºC em tempos de até 100 

horas. Medições de dureza foram efetuadas nas diversas condições de envelhecimento e, 

adicionalmente, ensaios de impacto foram realizados na temperatura ambiente e a -46ºC para 

as condições de envelhecimento estudadas, sendo posteriormente as superfícies de fratura 

examinadas por microscópio estéreo. Medições do teor de ferrita (δ), assim como do ruído 

magnético Barkhausen (RMB) foram obtidas nas diversas condições de tratamento, 

permitindo verificar as mudanças das propriedades magnéticas com o decorrer do tempo de 

envelhecimento a 475ºC. Os resultados permitem concluir que houve um aumento substancial 

na dureza no estágio inicial de envelhecimento de 10 horas, enquanto houve uma queda 

drástica da tenacidade avaliada a -46ºC para esse intervalo de tempo. Entretanto, obteve-se 

um comportamento ainda dúctil para a mesma condição de tenacidade ao impacto avaliada, 

mas à temperatura ambiente. Finalmente, exibe-se uma mudança do comportamento das 

medidas magnéticas obtidas a partir do estágio de envelhecimento de 10 horas. 

 

Palavras-Chave: Aço inoxidável superduplex fundido, Tratamento térmico 475ºC, 

Propriedades mecânicas, Propriedades magnéticas . 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The superduplex stainless steel are alloys with high level mechanical properties with good 

corrosion resistance. This class of material has comprehensive application on the oil and gas 

offshore field extending its application both to wrought and cast parts. Among its applications 

in cast components stands out the manufacture of carcasses for centrifugal pumps. This work 

intends to characterize the thermal aging of this material when submited to temperatures of 

475ºC during time of until 100 hours. Hardness measurements were done in the different 

aging conditions, additionally impact tests were carried out in room temperature and at -46ºC 

for the studied aging conditions. After the impact tests, the fracture surfaces were analyzed 

with the o use of stereo microscope. Measurements of the ferrite (δ) content as well as 

Barkhausen Magnetic Noise were obtained for the different treatment conditions allowing 

characterizing the magnetic properties change related with the duration of the aging time at 

475ºC.  The results make possible to conclude for a substancial growing ratio in the hardness 

in the inicial stage of 10 hours aging, while there is a drastic fall in the toughness values at -

46ºC for this time aging condition. However, ductil behaviour was still obtained to the same 

impact test condition, but performed in room temperature. Finally, changes in the magnetic 

properties behaviour were obtained for 10 hours of aging. 

 

 

Key-Words: Cast superduplex stainless steel, 475ºC Heat treatment, Mechanical properties, 

Magnetic properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A demanda pelo estudo e utilização de materiais que possam ser utilizados em 

situações que necessitem de características cada vez mais exigentes, em termos de resistência 

mecânica e à corrosão, representa uma área de enorme importância dentro do estudo de 

Engenharia. Um exemplo disso é a extração de petróleo da camada pré-sal no Brasil, que pode 

chegar a 7000 m de profundidade com até 2000 m de sal. Para essas e outras aplicações na 

presença de água do mar ou outros ambientes agressivos ao material, é necessário o uso de 

materiais que combinem boa resistência à corrosão por pite e alta resistência mecânica.  

Os chamados aços inoxidáveis duplex (AID) e superduplex (AISD) surgiram na 

década de 30 nos Estados Unidos e Europa e vêm, desde a década 90 sendo utilizado no 

Brasil, exibindo bom desempenho em ambientes agressivos, extendendo assim suas 

aplicações a peças trabalhadas (wrought) e fundidas (cast) em instalações offshore e nos 

setores energético e naval com grande aplicação em reatores, trocadores de calor, tubulações, 

bombas e vasos de pressão. Dentre os componentes fundidos, a principal aplicação e em 

carcaças de bombas centrífugas. As características que tornam esses aços aptos para essas 

aplicações são atribuídas à sua matriz bifásica austenítica (γ) e ferrítica (δ) e ainda à presença 

de elementos de liga como cromo (Cr), molibidênio (Mo) e nitrogênio (N). 

O tratamento térmico à temperatura de 475ºC nessa família de aços, também 

denominado fragilização dos 475ºC, é conhecido por promover a precipitação da fase α’ na 

matriz ferrítica do material. Essa fase intermetálica altera as propriedades mecânicas trazendo 

aumento brusco da dureza, diminuição da resistência mecânica e à corrosão para os AID e 

AISD.  

No presente trabalho foram efetuados tratamentos térmicos a 475ºC por diversos 

períodos de tempo em um AISD fundido, evidenciando-se uma taxa de aumento substancial 

da dureza se comparada com o estado solubilizado do material em tempos de envelhecimento 

de até 10 horas. Contudo, foi detectado um decréscimo de tenacidade ensaiada à temperatura 

ambiente para o mesmo intervalo de envelhecimento de aproximadamente 31%. Para a 

condição de 10 horas de envelhecimento, foi estimada, em outro trabalho, uma temperatura 

crítica de pite (CPT) do material envelhecido de 73ºC resultando em um aumento de 12% em 

relação à condição solubilizada. Os resultados apresentados são bastante interessantes em 

virtude da mudança de comportamento da cinética de precipitação da fase α’ já que, para 

intervalos maiores de envelhecimento, observa-se um suave crescimento na dureza assim 

como uma queda na temperatura crítica de pite associada a um comportamento frágil do 
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material. O presente estudo corroborou ainda uma mudança magnética do comportamento das 

amostras envelhecidas a partir desta condição de envelhecimento, permitindo distinguir 

claramente duas etapas (0-10h e 10-100h) na caracterização do envelhecimento deste 

material.  

Desta forma, o intuito deste trabalho foi de avaliar as principais propriedades do aço 

superduplex fundido ASTM 890A/890M grau 5A caracterizando o envelhecimento do 

material à temperatura de 475ºC, por períodos de tempo de até 100 horas 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 HISTÓRICO DOS AÇOS INXODÁVEIS DUPLEX  E SUPERDUPLEX 

 

 

A primeira referência conhecida a uma estrutura austeno- ferrítica tal qual a dos aços 

duplex e superduplex data de 1927 quando Bain e Griffith publicaram dados sobre a 

existência de um campo bifásico no sistema Fe-Cr-Ni composto por ferrita (δ) e austenita (γ).  

Outros dados colocam um erro de adição de elementos de liga durante a fusão de um 

aço inox do tipo 18% Cr – 9% Ni – 2,5% Mo, na Companhia Jacob Holtzer, por volta de 

1933, como uma das primeiras informações conhecidas sobre esse tipo de aço. Nessa situação 

o erro levou à formação de uma liga com composição química de 20% Cr – 8% Ni – 2,5% 

Mo, para a qual observou-se uma alta fração volumétrica de ferrita numa matriz austenítica e 

o fato de não ser sensível à corrosão intergranular em vários meios (GUNN, 2003). 

Nos anos seguintes várias fundições na França, Alemanha, Suécia e Estados Unidos 

passaram a explorar esses aços, a princípio apenas na forma fundida, para os quais se tem 

como primeiro registro o aço inoxidável duplex (AID) produzido na Finlândia nessa época e 

cuja patente só foi registrada, entretanto, na França entre 1935 e 1937. 

Devido à sua melhor resistência à corrosão intergranular foram também produzidos, 

por volta de 1930, na Suécia, os primeiros AID processados para utilização na indústria 

celulósica na qual até então eram utilizados aços inoxidáveis austeníticos (AIA), os quais 

eram mais afetados por esse tipo de corrosão.  

Ainda nessa época, os EUA já realizavam pesquisas relativas aos efeitos do 

crescimento volumétrico da ferrita (δ) nas propriedades dos AIA para as quais se obteve como 

um dos principais resultados o crescimento significativo da tensão limite de escoamento. 

(IMOA, 2009). 

Com isso, por volta do ano de 1940 já existia uma matriz de conhecimento para essa 

família de aços que poderia ser apresentada em forma comparativa com os AIA da seguinte 

forma: 

 AID possuem maior resistência mecânica do que os AIA 

 AID apresentavam características de conformação a quente e processamento 

piores do que os AIA 

 Ambos os grupos (AID e AIA) apresentavam boa resistência à corrosão 

uniforme  
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 A resistência dos aços inoxidáveis Duplex à corrosão intergranular era superior 

a do aços inoxidáveis austeníticos (REICK et al., 1992). 

 

Essa primeira geração de aços inoxidáveis duplex, entretanto, apresentava limitações 

nas regiões soldadas. A zona termicamente afetada (ZTA) das soldas tinha baixa tenacidade, 

devido ao excesso de ferrita, e uma resistência menor à corrosão do que a do metal de base 

(IMOA, 2009). 

Além disso, a primeira família de AID apresentava suscetibilidade à corrosão por 

pites. Isso pode ser explicado a partir do enriquecimento preferencial da ferrita (δ) em 

elementos como Cr e Mo, permanecendo, entretanto, a resistência à corrosão por pites da 

austenita (γ). (REICK et al., 1992). 

Na década de 1950 a guerra da Coréia desencadeou na redução de uso do Níquel, 

levando ao aumento das pesquisas com ligas duplex com quantidades de Ni relativamente 

baixas. Foi percebido que o equilíbrio entre ferrita (δ) e austenita (γ) trazia melhor resistência 

à fratura pela corrosão em ambientes ricos em cloretos. Desde então essa é uma das maiores 

vantagens dos AID sobre os AIA. Essa escassez findou por levar a aperfeiçoamentos dos AID 

no que diz respeito à conformabilidade a quente, soldabilidade e resistência à corrosão.  

No fim da década de 1960 e início dos anos 1970 ocorreu uma nova escassez de Ni, 

que levou a uma nova onda de avanços e pesquisas relativos aos AID que também foram 

impulsionados pelo crescimento da indústria offshore. Os avanços dessa área demandavam 

aços para trabalhos em ambientes muito agressivos com grandes exigências mecânicas e de 

resistência à corrosão. Nessa época foram desenvolvidos os processos de refino de elementos 

residuais tais como o Argon Oxygen Decarburization (AOD) e o Vacuum Oxygen 

Decarburization (VOD) com os quais um dos primeiros aços fabricados foi o Avesta 3RE60 

que tinha como característica uma fração de 40% de austenita (γ) (GUNN, 2003). 

Além de limitar a presença de O, S, C e outros elementos residuais, esses processos 

permitiam a adição de N na liga permitindo que a tenacidade e resistência à corrosão na ZTA 

fosse melhorada passando a ser semelhante à do metal base em uma junta soldada. 

Ainda no decorrer da década de 1970 foi desenvolvida uma liga de aço duplex com 

22% de Cr na Alemanha e Suécia. O aço DIN W. Nr 1.4462 (UNS S31803) segundo foi 

afirmado na época, não sofreria com o problema da corrosão intergranular próximo à zona 

termicamente afetada pelo processo de soldagem. Esse aço tornou-se muito popular por ter 

possibilitado a diminuição da espessura das chapas em diversos equipamentos de plataformas 

já que agregava melhores características para esforços mecânicos e à corrosão. Dessa forma 
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este segundo conjunto de materiais definiram o que pode ser chamado de “segunda geração 

dos AID” mostrando com isso que a produção e soldagem dos AID havia sido estabelecida 

(GUNN, 2003). 

Os aços inoxidáveis superduplex  (AISD) foram desenvolvidos no decorrer da década 

de 1980 para atender às necessidades do mercado para atuação em ambientes altamente 

agressivos. Esses aços  possuem normalmente composição com cerca de 25-26% Cr, 6-7% 

Ni, 3-4%Mo, 0,2-0,3% N, 0,2% Cu e 0,2% W e podem ser descritos como a divisão dos aços 

duplex cujo PREn  (pitting resistance equivalent number)  é maior do que 40 onde o valor de 

PREn pode ser derivado de uma relação empírica como a apresentada na Equação 1 (GUNN, 

2003). 

  

                                    𝑃𝑅𝐸𝑛 = %𝐶𝑟 + 3.3 % 𝑀𝑜 + 16%𝑁                                       (1) 

 

Podendo ainda, devido à introdução do tungstênio W, ser apresentada conforme a 

Equação 2 a seguir (GUNN, 2003).                             

 

                         𝑃𝑅𝐸𝑛 = %𝐶𝑟 + 3.3 (% 𝑀𝑜 + 0.5 % 𝑊 ) + 16%𝑁                          (2) 

  

De acordo com o valor do PREn se podem classificar os materiais que constituem o 

grupo de aços inoxidáveis duplex e superduplex dentre as divisões  dos tipos de AID 

mostrados a seguir (FERREIRA & OLIVEIRA, 2014). 

 

 Lean Duplex: não contém adição deliberada de Mo; 

 Duplex padrão; 

 Duplex 25 Cr com PREn inferior a 40; 

 Superduplex: tem PREn entre 40-45, 25-26Cr e mais Mo e N se comparado 

com os tipos 25 Cr; 

 Hiperduplex: são aços inoxidáveis duplex de alta liga com PREn acima de 45. 

 

As aplicações, tanto do AID quanto dos AISD concentram-se de forma majoritária nas 

utilizações em diversos equipamentos da indústria do petróleo on e offshore, indústria de 

processamentos químicos, petroquímica, papel e celulose, fertilizantes e indústria nuclear 

sendo utilizados em bombas, tubulações, tanques e vasos de pressão (REICK et al., 1992). 

Esses e alguns outros usos dos AID e AISD são mostrados na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Aplicações dos AID e AISD de acordo com a PRE do aço (REICK et al., 1992). 

Segmento 

Industrial 

23% Cr, sem Mo 

PRE = 25 

22% Cr+Mo 

30 < PRE < 36 

25% Cr 

32 < PRE < 40 

26 –27% Cr 

PRE > 40 

Processamento 

Químico 
Tubulações. 

Bombas, tanques 

de produtos 

químicos, 

serpentinas para 

fusão de enxofre e 

centrifugadores. 

Extratores de 

uréia, reatores 

agitadores e 

trocadores de 

calor. 

Evaporação 

salina, 

tubulações, 

bombas, sistemas 

de refrigeração de 

água do mar. 

Petroquímico 

Reatores 

tubulares com 

revestimento de 

aço carbono. 

Unidades de 

dessalinização e 

destilação. 

Carcaças de 

bombas de 

dessulfuração. 

Tubulações para 

meios contendo 

Cl
-
 ou HCl. 

Polpa e papel 

Digestores, pré-

aquecedores e 

evaporadores. 

Digestores 

contendo sulfatos e 

sulfitos. 

Digestores e 

pré-

aquecedores. 

Equipamento de 

branqueamento 

contendo 

cloretos. 

Geração de 

Energia (fóssil 

e nuclear) 

Reaquecedores, 

aquecedores de 

água de 

alimentação. 

Tubo de injeção de 

alta velocidade em 

poços geométricos. 

 

Trocadores de 

calor e sistemas 

em condições 

geotérmicas ou 

salinas. 

Extração de 

Petróleo e gás  

(on e offshore) 

Refrigeradores, 

tubulações e 

linhas de 

distensão. 

Estruturas e 

revestimentos    

(H2S+CO2). 

Transporte de 

gás sulfuroso, 

bombas de 

injeção de água 

salgada. 

Sistemas de 

refrigeração, 

bombas, 

separadores, 

vasos de pressão 

e válvulas. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX E SUPERDUPLEX 

 
 

As melhores propriedades de trabalho dos AID e dos AISD são geralmente atribuídas 

à microestrutura bifásica contendo ferrita (δ) e austenita (γ) presentes em proporções 

aproximadas, onde as interações entre os mais importantes elementos desses aços tais como 

Cr, Mo, N e Ni são complexas de forma que para atingir uma microestrutura estável, com 

bom comportamento tanto para processamentos quanto para a fabricação, deve-se observar as 

proporções de cada um desses elementos (IMOA, 2009). 
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Os efeitos e a influência dos mais importantes elementos de liga para as propriedades 

físicas, químicas e mecânicas serão mostrados a seguir.  

 

 

2.2.1  Composição Química 

 

 

Os fabricantes de AISD levam em consideração principalmente o balanço entre o Cr e 

o Ni e a adição de níveis elevados de N de modo a gerar nestes aços uma maior estabilidade 

térmica durante a soldagem além de elevada resistência mecânica. Segundo Pardal, (2009), de 

forma geral, os AID podem ser definidos como ligar de Fe, Cr, Ni e Mo com cerca de 0,30% 

de N. Entretanto, os altos teores de composição dos elementos de liga nesses materiais 

propiciam uma forte tendência à formação de precipitação dos compostos intermetálicos que 

influenciam nas propriedades do material. 

A composição química da maioria dos aços AID compreende uma faixa de 

distribuição de 20- 25 % Cr, 3-7,5% Ni, 1-7,5% Mo, 0,05-0,35 %N, até 2% Cu e até 2,5% W 

desses elementos. No entanto, dentro dos chamados AID e AISD, há grande variação de 

acordo com os métodos de fabricação e obtenção do material conforme pode-se observar na 

Tabela 2 a seguir para AID trabalhados e fundidos (GUNN, 2003; IMOA 2009). 
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Tabela 2 - Composição química (% em peso) de AID trabalhados e fundidos. (IMOA,2009) 

Aços Inoxidáveis Duplex (AID) Trabalhados 

Primeira Geração 

Nome da liga UNS EN C Cr Ni Mo N Cu W 

329 S32900 1.4460 0,08 23,0-28,0 2,5-5,0 1,0-2,0 --- --- --- 

3RE60 S31500 1.4417 0,03 18,0-19,0 4,3-5,2 2,5-3,0 0,05-0,1 --- --- 

Uranus 50 S32404  0,04 20,5-22,5 5,5-8,5 2,0-3,0 --- 1,0-2,0 --- 

Segunda Geração 

2304 S32304 1.4362 0,03 21,5-24,5 3,0-5,5 0,05-0,6 0,05-0,2 0,05-0,6 --- 

2205 S31803 1.4462 0,03 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,2 --- --- 

2205 S32205 1.4462 0,03 22,0-23,0 4,5-6,5 3,0-3,5 0,14-0,2 --- --- 

DP-3 S31260  0,03 24,0-26,0 5,5-7,5 5,5-7,5 0,1-0,3 0,2-0,8 0,1-0,5 

UR 52N+ S32520 1.4507 0,03 24,0-26,0 5,5-8,0 3,0-5,0 0,2-0,35 0,5-3,0 --- 

255 S32550 1.4507 0,04 24,0-27,0 4,5-6,5 2,9-3,9 0,1-0,25 1,5-2,5 --- 

DP 3W S39274  0,03 24,0-26,0 6,8-8,0 2,5-3,5 0,24-0,32 0,2-0,8 1,5-2,5 

2507 S32750 1.4410 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-5,0 0,24-0,32 0,50 --- 

Zeron 100 S32760 1.4501 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-4,0 0,20-0,30 0,5-1,0 0,5-1,0 

Aços Inoxidáveis Duplex (AID) Fundidos 
CD4MCuN 

Grade 1B 
J93372  0,04 24,5-26,5 4,4-6,0 1,7-2,3 0,10-0,25 2,7-3,3 --- 

CD3MN 

Cast 2205 

Grade 4ª 

J92205  0,03 21,0-23,5 4,5-6,5 2,5-3,5 0,10-0,30 --- --- 

CE3MN 

Atlas 958 

Cast 2507 

Grade 5A 

J93404 1.4463 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 4,0-5,0 0,10-0,30 --- --- 

CD3MWCuN 

Cast Zeron 100 

Grade 6ª 

J93380  0,03 24,0-26,0 6,5-8,5 3,0-4,0 0,20-0,30 0,5-1,0 0,5-1,0 

 

 

 

2.2.1.1 Principais elementos de liga 

 

 

Cromo (Cr): Teores mínimos de 10,5% de Cr na estrutura do material são necessários 

para garantir a formação de um filme estável que ajuda na proteção do material à corrosão em 

ambientes agressivos. A principal função da adição de cromo no aço é a melhoria da 

resistência à corrosão localizada através da formação de uma película passiva de hidróxido 

rica em cromo. 
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Além disso, o Cr é um bom formador de ferrita (δ) favorecendo à formação da 

estrutura cúbica de corpo centrado (CCC) no aço. Diante de altos teores de Cr, que promovem 

a formação de fases intermetálicas tais como a fase sigma (σ) , torna-se também necessária a 

adição de valores mais altos de Ni de forma a levar à formação de grãos de austenita (γ) 

(GUNN,2003; IMOA 2009). 

 

Molibdênio (Mo): O Molibdênio tem influência benéfica na melhoria da resistência 

da corrosão por aeração diferencial (crevice corrosion) e da corrosão por pites, em especial na 

presença de atmosfera rica em cloretos.  

Quando na presença de quantidades acima de 18% de Cr, a adição do Mo é cerca de 

três vezes mais efetiva do que o Cr em meios corrosivos conforme mostrado na Equação 3 a 

seguir (GUNN, 2003). 

 

                                      𝐶𝑟𝑒𝑞 = %𝐶𝑟 +  % 𝑀𝑜 + 1.5 % 𝑆𝑖                                       (3) 

                             

Este elemento também é um forte formador de ferrita (δ) e estrutura CCC e 

consequentemente, assim como o Cr, estimula a formação de intermetálicos na estrutura dos 

AID e AISD. Sua adição pode ser considerada limitada a 4% devido à sua grande tendência 

de formação desses intermetálicos, tais como a fase sigma (σ), especialmente em situações de  

altas temperaturas como as de processamento destes aços (GUNN, 2003).                                                                        

 

Níquel (Ni): Ao contrário do Cromo e Molibdênio que funcionam como 

estabilizadores de ferrita (δ). O Níquel é um elemento estabilizador de austenita (γ) de 

estrutura cúbica de face centrada CFC, sendo assim utilizado para equilibrar a composição do 

material visando manter de 40% a 60% de ferrita na matriz (GUNN, 2003). 

Além disso, ainda segundo Gunn, (2003) os elementos estabilizadores de austenita 

(assim como aqueles citados anteriormente estabilizadores de ferrita) podem ser agrupados 

nas equações do Níquel equivalente (Nieq) como é mostrado nas Equações 4, 5, 6 e apesar de 

alguns autores afirmarem que a influência desses elementos estabilizadores traz poucas 

variações nas propriedades dos material (PARDAL, 2009). 

 

                        𝑁𝑖𝑒𝑞 = % 𝑁𝑖 + 15% 𝐶 + 20 % 𝑁 + 0.25 % 𝐶𝑢                              (4) 
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                        𝑁𝑖𝑒𝑞 = % 𝑁𝑖 + 30% 𝐶 + 25% 𝑁 + 0.5% 𝑀𝑛                               (5)  

 

                         𝑁𝑖𝑒𝑞 = % 𝑁𝑖 + 30% 𝐶 + 30% 𝑁 + 0.5% 𝑀𝑛                              (6) 

 

De uma forma geral, uma das principais funções da adição de Ni na liga é a de 

buscar manter a proporção de fases semelhantes. Desta forma, têm-se a quantidade de Ni 

como uma função direta da quantidade de Cr nas ligas dos AID e AISD. Nos AIA o Ni retarda 

ainda a formação de fases intermetálicas, apesar de ser menos eficiente que a adição de N nos 

AID (IMOA, 2009). Pode-se observar de forma simplificada a influência do níquel na 

microestrutura dos aços inoxidáveis na Figura 1 a seguir: 

 

 

Figura 1 - Influência do níquel (Ni) na microestrutura dos aços inoxidáveis (IMOA, 2009). 

 

O excesso de Ni todavia pode levar a uma precipitação elevada de austenita (γ), 

gerando um enriquecimento de Cr e Mo na fase ferrítica (δ) que leva a precipitação mais 

intensa dos intermetálicos na faixa de temperatura de 650ºC a 950ºC. De acordo com Gunn, 

(2003) o Ni estimula indiretamente à precipitação da fase α’ fragilizando a liga. 

Uma outra função da adição de Ni nos materiais, especialmente nos AID e AISD, 

seria a de conferir aumento da tenacidade dos aços inoxidáveis uma vez que este elemento 

leva a uma maior quantidade de austenita (γ) precipitada. 

Nitrogênio (N): O nitrogênio possui múltiplas funções na estrutura dos AID, 

levando ao aumento da resistência à corrosão por pites e por aeração diferencial, crescimento 

dos índices de precipitação de austenita (γ) e da resistência mecânica da liga devido ao 
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endurecimento por precipitação sólida. Seu mecanismo de proteção contra à corrosão por 

pites é semelhante aos do Cr e Mo. A tendência do Nitrogênio de estabilizar austenita refere-

se à sua maior solubilidade nessa fase e, também na divisão entre o metal e o filme passivo. 

Além disso, o N pode ainda estabilizar ligas duplex contra a precipitação de fases 

intermetálicas como as fases sigma (σ) e chi (χ). A utilização do nitrogênio assim como a do 

carbono enrijece tanto a ferrita como a austenita dissolvendo esses elementos em solução 

sólida intersticial. A grande vantagem do N nesse caso apresenta-se no fato de não apresentar 

o risco de sensitização assim como a causada pela adição de C. A relação da composição 

química do material para diversos AID pode ser observada na Tabela 2 mostrada 

anteriormente (GUNN, 2003). 

 

 

2.2.1.2 Outros Elementos 

 

 

Manganês (Mn): O Manganês é considerado um elemento estabilizador de austenita 

para os AIA. Para os AID e AISD relata-se resultados diversos levando a conclusões de que o 

manganês não teria grande influência no balanço da matriz desses materiais. Segundo Gunn, 

(2003), um possível efeito é o de elevar a faixa de temperatura para formação da fase sigma 

(σ). De uma forma geral, a adição do manganês em aços inoxidáveis melhora a resistência 

mecânica, aumenta a resistência á abrasão e ao desgaste, assim como de propriedades de 

tensão sem diminuir a ductibilidade do material, possibilitando ainda maior solubilidade do 

Nitrogênio sem que haja risco de gaseificação e fazendo assim com que essa adição conjunta 

dos dois elementos melhore a resistência à corrosão por pites. 

Teores excessivos de Mn de 3% a 6% para teores de 0,1% a 0,23% de N podem 

diminuir significantemente a temperatura crítica de pite. Isso se deve, provavelmente, à 

presença de sulfetos como o MnS que funcionam como sítios onde iniciam-se os pites. Uma 

forma de contornar esse problema é a adição citada de N em conjunto com o Mn. Que 

representa um mecanismo de melhoria da resistência à corrosão por pites (GUNN, 2003). 

 

Cobre (Cu): A adição deste elemento possue uma ampla utilização para melhoria da 

resistência à corrosão em meios não oxidantes. Tem, em geral sua adição limitada a até 2% 

uma vez que sua presença em altos valores diminui a ductibilidade a quente, possibilitando a 

precipitação de compostos intermetálicos finos ricos em cobre, chamados de fase épsilon (ε) 
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Há, entretanto, alguns pesquisadores que afirmam que a presença desses precipitados não 

diminuem consideravelmente a resistência à corrosão e a tenacidade ao impacto dos AID 

(GUNN, 2003; PARDAL, 2009; IMOA, 2009). 

Sabe-se que em certas condições de operação como em meios marítimos agressivos e 

com a presença de gás sulfídrico H2S, e altas velocidades de corrosão, a presença do Cu ajuda 

na proteção do material ajudando a formar uma camada protetora na superfície do mesmo, 

melhorando as características de proteção à corrosão do material nessas condições. 

Além disso, descobriu-se que o Cu melhora propriedades mecânicas de materias com 

baixos teores de S e O e pode favorecer o endurecimento através de envelhecimento na faixa 

de temperaturas entre 300ºC e 600ºC, devido à precipitação de compostos intermetálicos finos 

ricos em Cu (GUNN, 2003). 

 

Tungstênio (W): A presença desse elemento em quantidades de até 2% da 

composição é benefica para a melhoria da resistência à corrosão por pites. A resistência à 

corrosão por aeração diferencial na presença de soluções quentes contendo cloreto também é 

melhorada por meio da adição deste elemento que funciona aumentando o intervalo de 

passivação e diminuindo a corrente de passivação dos AID e AISD (PARDAL, 2012). 

Sua presença favorece à precipitação de compostos intermetálicos em temperaturas 

entre 700ºC e 1000ºC e à precipitação de austenita secundária no metal de solda. Esse 

processo é termodinamicamente semelhante à formação da fase intermetálica sigma (σ) na 

presença do Mo e, deve-se à quantidade de átomos de W existentes na liga e que se difundem 

nos contornos da ferrita (δ) para formar esta fase, da mesma forma que o Mo. Além disso, a 

presença do W favorece à formação da fase chi (χ) no metal de solda, sendo entretanto usados 

normalmente teores de até 1% de W nos AISD (GUNN, 2003). 

 

Silício (Si): A adição do silício melhora a resistência à corrosão em locais na 

presença de aços nítricos em altas concentrações. A presença deste elemento melhora também 

a resistência à oxidação em altas temperaturas. Composições com altos níveis de silício (3,5% 

- 5,5%) apresentam melhora na resistência à corrosão por pites elevando o intervalo de 

passivação e tem supostas melhorias na resistência à fratura por corrosão sob tensão. Em todo 

caso, como acredita-se que o silício aumente a propensão à formação da fase sigma (σ), 

portanto, suas adições ficam, em geral, restritas ao valor de 1% nos AID. (GUNN,2003) 
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Carbono (C), Enxofre (S) e Fósforo (P): O conteúdo de carbono na maioria das 

ligas de AID é limitado ao 0,02% ou 0,03%, primeiramente para suprimir a precipitação de 

carbonetos de cromo, que podem atuar no surgimento de pites e ataque intergranular. 

Atualmente, os teores de carbono (C) e enxofre (S) podem ser controlados durante os 

processos de fabricação dos aços com a utilização de modernos processos como o AOD e o 

VOD, enquanto o conteúdo de fósforo (P) pode ser reduzido utilizando uma técnica de fusão 

adequada (GUNN, 2003). 

 

2.2.2  Metalurgia dos aços inoxidáveis duplex e superduplex 

 

 

2.2.2.1 Fundamentos do Endurecimento por Precipitação 

 

 

O processo de endurecimento dos materiais deve-se, na maioria dos casos, à 

precipitação de uma segunda fase em uma solução sólida supersaturada. Todas as ligas que 

podem sofrer endurecimento através deste processo, respondem, de forma geral, aos seguintes 

requisitos: 

 

 Formação de solução sólida supersaturada. No caso das ligas Duplex e Superduplex a 

fase ferrítica δ é supersaturada em Cr e Mo. 

 Rejeição de elementos de liga em diversas temperaturas formando precipitados 

finamente dispersos durante o envelhecimento (PARDAL, 2009). 

 

 

2.2.2.2 Caracterização da Microestrutura e Diagramas de Equilíbrio 

 

 

Os AID e AISD tem como uma das principais características sua microestrutura 

composta por duas fases sendo aproximadamente 50% de ilhas de austenita (γ) de estrutura 

cúbica de face centrada CFC, e os outros 50% de uma matriz ferrítica (δ) com estrutura cúbica 

de corpo centrado CCC. Isso faz com que eles também sejam chamados de aços austeno-

ferríticos. Essa estrutura dos AID e AISD é garantida no processo de fabricação por meio do 

controle simultâneo da composição química e da temperatura de solubilização do material e, 
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tanto materiais fundidos quanto trabalhados apresentam, em geral, frações volumétricas 

semelhantes nessa classe de aços (GUNN, 2003). 

Na direção de laminação dos AID e AISD podem ser observados grãos deformados 

que evidenciam uma forte textura nessa direção devido ao trabalho dos rolos laminadores 

durante a laminação a quente e da posterior solubilização do material conforme pode ser 

observado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Micrografias de diversos AID e AISD solubilizados. DL é a direção de laminação, 

a fase escura é a matriz δ e a fase clara são as ilhas de γ (SERNA GIRALDO, 2001). 

 

O diagrama de fase ternário Fe-Cr-Ni, conforme mostrado na Figura 3 a seguir, é um 

dos principais mecanismos que podem ser utilizados para o entendimento do comportamento 

metalúrgico dos AID e dos AISD. 
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Figura 3 - Diagrama de fase ternário Fe-Ni-Cr (LIPPOLD & KOTECKI, 2005). 

 

Selecionando-se uma seção deste diagrama com o nível constante de 70% de Fe 

pode-se observar, conforme as figuras mostradas, a proporção das fases bem como a 

temperatura de solubilização do material. Ressalta-se ainda que a maior temperatura de 

estabilidade das estruturas dos AID e AISD é mais influenciada pela quantidade de N do que 

de Cr ou Mo, por exemplo. Poderá ser observado, na Figura 4 a seguir, que para uma adição 

de 0,25% N tem-se uma porcentagem de 50% de ferrita (δ) na estrutura enquanto para uma 

adição de 0,18% N essa porcentagem pode chegar a quase 80% de ferrita (δ). 

 



29 

 

  

 

Figura 4 - Seção de diagrama ternário para os níveis de 70% de Fe na letra a)-esquerda e 60% 

de Fe na letra b) (GUNN, 2003). 

 

De toda forma, pode-se dizer que a previsão aproximada da porcentagem de ferrita 

presente no material é difícil por meio desses diagramas uma vez que a adição de diversos 

outros elementos influencia na formação da microestrutura dos AID e AISD (GUNN, 2003). 

Por meio da utilização de um valor fixo constante para a porcentagem de Fe pode-SE 

observar que os AID e AISD se solidificam como ferrita (δ) em altas temperaturas podendo 

sofrer transformação para austenita (γ) com a diminuição da temperatura a partir dos 1300ºC, 

dependendo da composição química da liga estudada. Essa precipitação da austenita (γ) 

começa a ocorrer com a nucleação e crescimento da mesma nos contornos de grão da ferrita 

(δ) e então ao longo das direções cristalográficas preferenciais no interior dos grãos da matriz 

ferrítica. Esse princípio de precipitação pode ser observado na Figura 5, a partir de uma 

amostra tratada a 1300ºC resfriada em água (LIPPOLD & KOTECKI, 2005; IMOA, 2009). 
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Figura 5 - Início da formação da fase austenítica, principalmente nos contornos de grão 

grosseiros da matriz ferrítica. Amostra solubilizada a 1300ºC (GHOSH & MONDAL, 2008). 

 

 

2.2.3 Propriedades Mecânicas 

 

 

2.2.3.1 – Aços Trabalhados 

 

 

Os aços AID e AISD trabalhados apresentam boas propriedades mecânicas, sendo 

esse fator aliado à excelente resistência à corrosão, sendo estes uns dos principais motivos 

para sua utilização em diversas aplicações tal como mencionado na Tabela 1. 

Devido a essa combinação de propriedades, seu emprego em equipamentos de 

processo é recomendável já que esses materiais necessitam de menores espessuras de parede 

do que se fossem construídos com outras classes de aços inoxidáveis, o que implica em 

economia de peso e capital investido. 

Se comparados com os (AIA) e os aços inoxidáveis ferríticos (AIF), os AID e AISD 

apresentam resistência mecânica superior, principalmente devido ao refino dos grãos 
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proveniente da estrutura bifásica e do endurecimento por solução sólida produzido pela 

presença do N (GUNN,2003). 

Na Tabela 3 a seguir pode-se observar uma comparação das principais propriedades 

mecânicas de diversos AID e AISD comparadas com outras famílias de aço. 

 

Tabela 3 – Valores mínimos de tensão limite de escoamento (σe), resistência mecânica (σLR), 

alongamento em % e de dureza (HB) e (HRc) para diversos aços inoxidáveis (GUNN, 2003). 

Aço 

Inoxidável  

Grau 

UNS 

e
 

(MPa) 

LR
 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

Dureza 

(HB) (HRC) 

Ferrítico 
S40900 205 380 20 179 --- 

S44700 415 550 20 223 20 

Austenítico  
S31603 170 485 40 217 --- 

S31254 300 650 35 223 --- 

Duplex e 

Superduplex 

S31200 450 690 25 293 31 

S31803 450 620 25 293 31 

S32304 400 600 25 290 32 

S32550 550 760 15 302 32 

S32750 550 795 15 310 32 

S32760 550 750 25 270 --- 

S32900 485 620 15 269 28 

S32950 485 690 15 293 32 

 

Também realizando essa comparação, a Figura 6 foi obtida por meio de ensaio de 

tração e mostra a elevada resistência mecânica do AID e AISD se comparadas com o aço 

inoxidável austenítico (AIA) ensaiado. Além disso, os valores de tensão de escoamento dos 

AID e AISD são muito maiores do que os dos AIA e o alongamento observado no ensaio é 

maior do que nos aços inoxidaveias ferríticos (AIF). 
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Figura 6 - Curvas de engenharia provenientes dos ensaios de tração de 3 aços inoxidáveis. 

AISI 304L, SAF 2205, SF2505 (SANDVIK, 2015). 

 

Os altos valores para as tensões limites de escoamento e de resistência devem-se à 

combinação de diferentes mecanismos presentes na microestrutura dos AID e AISD, tais 

como (REICK et al. 1992; GUNN, 2003): 

 

 Endurecimento por solução sólida intersticial (C, N). 

 Endurecimento por solução sólida substitucional (Cr, Mo, Ni). 

 Efeito do refino de grão através da formação da estrutura duplex no estado 

sólido. 

 Deformação induzida pela contração diferencial entre as fases durante o 

resfriamento a partir de uma temperatura de solubilização. 

 Possível endurecimento devido à formação de austenita secundária (γ2). 

 

 

2.2.3.2 – Aços Fundidos 

 

Os AID e AISD fundidos, assim como os trabalhados, apresentam boas propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão. Dentre as diferenças entre os aços obtidos por 

conformação e os Fundidos podem se citadas pequenas variações na composição química 

conforme foi mostrado na Tabela 2 da seção 2.2.1, diferentes comportamentos e alteração das 
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propriedades devido a tratamentos térmicos, microestrutura e ainda aplicações peculiares dos 

dois aços, como também já foi exemplificado anteriormente. 

Algumas das propriedades mecânicas dos AID fundidos podem ser observadas na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores mínimos de: tensão limite de escoamento (σe), resistência mecânica (σLR), 

alongamento em % e de dureza (HB) e (HRc) para diversos AID fundidos (ASTM 890A/ 

890M, 2012). 

Aço 

Inoxidável  
Nome da Liga 

 LR Alongamento 
 

Dureza  

     (HB)         (HRc) 
(MPa) (MPa) (%) 

Duplex e 

Superduplex 

Fundidos 

Cast 2205 415 620 25   

Cast 2507 550 795 15   

Grade 1B 485 690 16 94 27 

Grade 4A 415 620 25 90 25 

Grade 5A 515 690 18   

Grade 6A 450 690 25   

CD4MCuN 485 690 16 94 27 

CD3MN 415 620 25 90 25 

CE3MN 515 690 18   

CD3MWCuN 450 690 25   

 

De acordo com a Tabela 4 pode-se observar um comportamento dúctil do material, 

visto que estes podem apresentar alongamentos percentuais de até 25%. A energia absorvida 

ao impacto, à temperatura ambiente, é elevada como pode ser observado na Figura 7 que 

mostra ainda o comportamento da transição dúctil frágil. 



34 

 

  

 

Figura 7 - Energia absorvida ao impacto versus temperatura de realização do ensaio 

(MARTINS & RETONI, 2007). 

 

 

2.2.4 Tratamentos Térmicos 

 

 

Pode-se definir um tratamento térmico de um material como o conjunto de operações 

de aquecimento, com condições controladas (temperatura, tempo, atmosfera e velocidade de 

resfriamento) de modo a modificar as propriedades do aço em questão. 

Os diversos tipos de aços, tal qual outros materiais, possuem suas propriedades, 

ligadas e diretamente dependentes das características de sua estrutura. Dessa forma, quando é 

realizado um tratamento térmico, a estrutura do mesmo é modificada, alterando também as 

propriedades do material. 

Alguns dos principais objetivos para a realização um tratamento térmico são a busca 

pela melhora: da usinabilidade, da ductibilidade, das propriedades de corte, da resistência à 

corrosão, da resistência ao desgaste, da resistência ao calor, remoção de tensões, aumento da 

resistência mecânica, aumento ou diminuição da dureza e modificação das propriedades 

elétricas e magnéticas (CHIAVERINI, 1996). 

Com isso, pode-se afirmar que os aços inoxidáveis tem sido continuamente 

modificados pela aplicação otimizada de processos de tratamentos térmicos que visam a 
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obtenção de melhores propriedades mecânicas e de resistência à corrosão (MARTINS & 

CASTELETTI, 2005). 

Diversas mudanças estruturais, e consequentemente das características do material, 

podem ser obtidas com a realização de um tratamento isotérmico. Quando um AISD é 

submetido a tratamento térmico, essas mudanças estão, em sua maioria, relacionadas à matriz 

ferrítica (δ), pois sua taxa de difusão é cerca de 100 vezes mais rápida do que a da fase 

austenita (γ). A fase ferrita (δ) é rica em cromo e molibdênio e dessa forma quando diminui-se 

a temperatura do tratamento térmico, a solubilidade desses elementos também diminui, 

facilitando a precipitação desses diversos compostos que podem aparecer a partir de um 

tratamento nos AID e AISD. Essa diversidade de fases deletérias ocorre devido aos diversos 

elementos presentes nessas ligas conforme pode ser observado nos diagramas temperatura-

tempo-transformação (TTT) deses materiais. 

Esses diagramas, produzidos pela análise de tratamentos térmicos isotérmicos 

seguidos de solubilização do material, são amplamente empregados para descrever o quão 

suscetíveis os materiais são a diferentes graus de fragilização. Esse estudo tem, normalmente, 

como base para sua elaboração a observação por microscopia de materiais tratados na faixa de 

600ºC a 1050ºC e por ensaios de dureza para a faixa de 300ºC a 600ºC. 

Algumas informações relativas aos domínios de temperatura e tempo na ocorrência 

dos fenômenos de precipitação bem como os tipos de precipitados comuns para os AID e 

AISD são importantes para o conhecimento do comportamento dos materiais a tratamentos 

térmicos. Dessa forma, a Figura 8 mostra a interação dos níveis de elementos de liga que 

modifica a precipitação desses compostos indesejáveis. Muitos destes podem levar à 

fragilização, ou enfraquecimento das ligas. Portanto, esses compostos devem ser evitados ao 

máximo. É possível observar dentre os principais precipitados as fases sigma (σ), chi (χ) e alfa 

linha (α’) além do nitreto de cromo (Cr2N) e como a presença de Cr, Mo, W e Si tendem a 

acelerar a formação destes, em especial das fases sigma (σ) e chi (χ) (GUNN, 2003; PARDAL, 

2009). 
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Figura 8 - Diagrama esquemático TTT para AID e AISD (Adaptado de GUNN, 2003). 

 

Com relação à figura anterior, pode-se destacar o fato de que nos AID e AISD a 

tendência para formação de fases intermetálicas, conhecidas também como secundárias ou 

terciárias (χ, σ, Cr2N, α’, entre outras) aumenta com os teores de Cr, Mo e W. (GUNN, 2003). 

Neste contexto, a Figura 9 - Curvas TTT de diversos AID 

 

Figura 9 - Curvas TTT de diversos AID e AISD. 
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A união desses fatores descritos anteriormente faz com que os AISD possam ser 

usados satisfatoriamente em diversas aplicações industriais desde que sejam tomadas as 

devidas providências durante o tratamento, como o resfriamento imediato após a saída da 

peça do forno (GUNN, 2003). 

Otárola et al., (2005), analisaram em seu trabalho, não só o tempo e a temperatura do 

tratamento como a influência da taxa de resfriamento em um AID UNS S32520. Com isso 

eles confirmaram que a temperatura do tratamento térmico determina o tipo de transformação 

da fase e o tempo influi na intensidade dessas transformações. Além disso, eles destacaram 

que a taxa de resfriamento tem influência sobre ambas as variáveis já que em um resfriamento 

lento após um tratamento isotérmico, por exemplo, as fases continuam evoluindo podendo 

levar à perda de tenacidade do material. 

Outro fator de grande importância com relação à microestrutura resultante dos AID e 

AISD é a temperatura de solubilização conforme é mostrado na Tabela 5 que apresenta um 

resumo das temperaturas mínimas de solubilização para alguns AID e AISD a partir da 

especificação ASTM A-480-99b. 

 

Tabela 5 - Temperaturas mínimas de solubilização para AID e AISD  (IMOA, 2009). 

Grau 
Temperatura Mínima de Solubilização 

ºC ºF 

Lean Duplex (2304) 980 1800 

SAF 2205 1040 1900 

25Cr Duplex 1040 1900 

Superduplex 

(Dependendo do grau) 
1050 a 1100 1925 a 2010 

 

 

2.2.4.1 Características e Morfologia dos Precipitados 

 

 

A fase ferrítica é essencialmente instável nos AID e AISD devido à alta taxa de 

difusão dos seus elementos constituintes. Isso influi na grande variedade de fases secundárias 

e até terciárias que podem precipitar nesses materiais principalmente para um intervalo de 
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temperaturas entre 300ºC e 1000ºC na realização de tratamentos isotérmicos. Essas faixas 

podem ser separadas essencialmente em duas: uma até 600ºC e outra entre 600ºC e 1000ºC. 

(SMUK, 2004; OTÁROLA et al., 2005) 

A Tabela 6 a seguir mostra resumidamente algumas das características 

cristalográficas dos precipitados em AID e AISD. 

 

Tabela 6 - Principais características cristalográficas das fases presentes em AID e AISD 

(Adaptado de PARDAL, 2009). 

Precipitado 
Composição 

Química 
Cr Ni Mo 

Intervalo de 

Formação 
Estrutura 

Parâmetro 

de Rede (Å) 

Localização 

Preferencial 

Ferrita ()  27,4 8,7 4,0  CCC a = 2,86-2,88 Matriz 

Alfa Linha 

(´) 
 65 2,5 13 300-525 CCC a = 2,86-2,88 

Intragranular 

na ferrita ( 

G 14% Si 25 25 4 300-400   
Interfaces 

(´/´´) 

Austenita 

() 
 26,6 9,6 3,3 <1250 CFC a = 3,58-3,62 

Intragranular 

na ferrita () 

Austenita 

Secundária 

(2) 

Tipo 1 27,4 8,7 4,0 650 

CFC 

 
Intragranular 

na ferrita () 

Tipo 2 24,3 11 3,4 >650  
Interfaces 

(/) e  

Tipo 3    700-900  Com  

Sigma () Fe-Cr-Mo 30 4 7 600-1000 Tetragonal 
a = 8,79 

c = 4,54 
Interface / 

Chi () Fe36Cr12Mo10 25 3 14 700-900 CCC a = 8,92 Interface / 

R ou Laves Fe-Cr-Mo 25 6 35 550-650 

Romboédrica 
a = 9,01 

 = 74º 30´ Interface 

/e 
Hexagonal  

a = 10,903 

c = 19,34 

Nitretos de 

Cromo 

Cr2N 72 6 15 700-950  
a = 4,795      

c = 4,469 

Intragranular 

na ferrita () 

CrN     Cúbico a = 4,13-4,47  

Pi () Fe7Mo13N4 35 3 34 550-600 Cúbico a = 6,47 
Intragranular 

na ferrita () 

Epsilon () 
Rica em 

Cobre 
   Não Definida   

Intragranular 

na ferrita () 

Tau ()     550 – 650 Ortorrômbica 

a = 4,05        

b = 4,84 

c = 2,86 

 

Carbonetos 

de Cromo 

M7C3    950-1050  

a = 4,52 

b = 6,99 

c = 12,11 

Interface / 

M23C6 58 2,5 12 600-950 CFC 
a = 10,56-

10,65 
Interface / 
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Já a Figura 10 esquematiza as localizações frequentes de alguns dos compostos na 

microestrutura dos aços. 

 

Figura 10 - Desenho esquemático das localizações frequentes dos principais precipitados na 

microestrutura dos AID e AISD (DUARTE BRANDI & LIPPOLD, 1997). 

 

Vale ressaltar que as características, disposição e morfologia dos principais tipos de 

precipitados variam acentuadamente conforme a temperatura, tempo e composição química 

das ligas. Isso afeta diversas propriedades importantes que são objeto de estudo para estes 

aços. O precipitado de principal interesse deste trabalho será tratado mais detalhadamente na 

seção 2.2.4.2. 

 

 

2.2.4.2 Precipitação da fase α’- Fragilização a 475ºC  

 

 

As ligas de Fe-Cr com teores de Cr entre 13% e 90%, quando expostas a 

temperaturas entre 350 °C e 550 °C, estão susceptíveis a fragilização pela precipitação da fase 

α’. Isso ocorre, pois essa fase que precipita é CCC coerente, possui um parâmetro de rede 

parecido com o da fase matriz ferrítica e é rica em cromo a qual se deve o endurecimento do 

material (GUNN, 2003). Para esta situação a precipitação da referida fase pode ser entendida 

pela observação do diagrama de fase Fe – Cr conforme pode ser observado na Figura 11 a 

seguir. 
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Figura 11 - Diagrama Fe – Cr (GROBNER, 1973) 

 

Pode-se ainda obter a alteração da dureza de ligas Fe-Cr com a duração do tempo de 

envelhecimento a 475ºC tal como mostrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Influência do tempo de envelhecimento a 475ºC na dureza das ligas Fe-Cr 

(SOUZA, 2004). 
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A formação da fase α’ rica em cromo ocorre para tratamentos térmicos no intervalo 

de 300ºC a 550ºC e é reversível. Apesar disso, alguns estudos apontam situações diferentes na 

qual ocorre a precipitação dessa fase à temperaturas menores que 300ºC. Em seu estudo, 

Hertzmann, (1986), identificou a precipitação dessa fase para um envelhecimento prolongado 

a 280ºC. A Figura 13 a seguir mostra uma imagem obtida por microscópio eletrônico de 

transmissão (MET), mostrando partículas do precipitado α’ em um AISD. 

 

 

Figura 13 - Partículas do precipitado α’em liga AISD – Imagem obtida por MET (OTÁROLA 

et al., 2005) 

 

Algumas das características de interesse dos estudos que podem ser observadas 

juntamente com o aparecimento dessa fase são um progressivo endurecimento, além do 

aumento do limite de resistência σr, diminuição da tenacidade e da resistência à corrosão do 

material envelhecido. 

Este efeito de envelhecimento ocorre com sua cinética de precipitação muito mais 

rápida para a temperatura de 475ºC motivo pelo qual essa situação ser também conhecida 

como “fragilização dos 475ºC”. Nos materiais envelhecidos, os precipitados ricos em Cr 

diminuem a mobilidade de discordâncias, e geram micro cavidades próximas da matriz 

ferrítica. Torna-se com esse processo o material mecanicamente mais frágil e com dureza 

mais elevada gerando ainda locais empobrecidos em cromo que ficam, dessa forma, mais 

sujeitos à corrosão. 
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2.2.5    Fatores que Influenciam nas Propriedades dos AID e AISD 

 

 

O fenômeno de precipitação é um fator que influencia fortemente diversas 

propriedades dos AID e AISD. Por isso, são mostrados na Figura 14, os efeitos dos 

tratamentos térmicos no intervalo de 300ºC a 1000ºC na dureza de dois AID.  

 

 

Figura 14 - Efeitos dos tratamentos térmicos na dureza Vickers (HV) dos AID UNS 32304 (a) 

e UNS S32550 (b) (GUNN, 2003). 

 

Podem ser observados dois picos na dureza destes materiais. O primeiro, relacionado 

à fase α’, de grande interesse para este trabalho, e o segundo relativo às fases chi (χ) e sigma 

(σ) (GUNN, 2003). 

Pode-se ainda obter da observação desta figura que, comparando-se as fases, a 

cinética de precipitação da fase α’ é significativamente mais lenta do que a fase σ. Sendo, 

dessa forma, difícil que aconteça a precipitação desta durante a soldagem, dobramento ou 

outro processo de fabricação a quente. A fase α’, entretanto, pode precipitar durante o serviço 

de equipamentos de processo que operem em temperaturas próximas ou acima de 300°C. 

Deste fato advém, talvez, o maior interesse deste estudo; que é a avaliação das influencia do 

envelhecimento dos AISD em uma faixa de temperatura possível para a atuação de alguns 

tipos de equipamentos (TAVARES et al., 2005). 
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Muitos estudos já foram realizados nessa área tratando do comportamento de 

amostras envelhecidas com precipitação da fase α’ rica em Cr, em diferentes aços austeno-

ferríticos, em especial trabalhados. A Figura 15 e a Figura 16 apresentam as curvas de dureza 

Vickers e Brinell, respectivamente, retratando o envelhecimento de um AID UNS S31803 de 

0 a 1000 horas e dos AISD 890 Graus 5A e 6A de 0 a 100 horas (TAVARES et al., 2005; 

MARTINS, 2014). 

 

 

Figura 15 - Curvas de envelhecimento para o AID UNS 31803 (TAVARES et al., 2005). 

 

 

Figura 16 - Curvas de envelhecimento para o AISD 890 Grau 5A e 6A (MARTINS, 2014). 
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Pode-se observar, que um maior efeito de endurecimento aparece no envelhecimento 

a 475ºC, comparado com as outras condições denotando-se, porém, um superenvelhecimento 

a partir de 500 horas, provavelmente associado ao aumento de tamanho e/ou perda de 

coerência dos precipitados (TAVARES et al., 2005). 

Isso se reafirma no envelhecimento realizado por (MARTINS, 2014) que mostra 

altas taxas de aumento de dureza já para as primeiras horas de envelhecimento a 475ºC do 

material. 

Já na Figura 17 a seguir, podem ser avaliados efeitos do envelhecimento a 475°C, na 

dureza e tenacidade ao impacto de um aço AID UNS 31803. Nota-se que já com 20 horas de 

envelhecimento, o material apresenta um significativo aumento da dureza e redução de 50% 

da energia absorvida para fratura, além de mudanças na morfologia do aspecto da fratura de 

dúctil para frágil. 

 

 

Figura 17 - Relação da Dureza Brinell (HB) e tenacidade com o tempo de envelhecimento a 

475ºC do AID UNS 31803 (TAVARES,et al., 2005). 

 

Comparando-se ainda o comportamento da dureza obtida por Tavares et al., (2005) 

com o descrito por Martins, (2014) vê-se que a tendência é que as taxas de aumento da dureza 

sejam cada vez menores com o avanço do tempo de envelhecimento. Pode-se ainda comparar 

os resultados obtidos nos dois estudos mostrando coerência para os resultados do material 

envelhecido por até 100 horas. 
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Outro estudo de importância realizado é mostrado na Figura 18 a qual demonstra o 

comportamento da tenacidade ao impacto relacionada ao tempo de envelhecimento de um 

AID trabalhado para diversas temperaturas de tratamento. 

 

 

Figura 18 - Tenacidade ao impacto em relação ao tempo de envelhecimento de um AID UNS 

S31803 (TAVARES et al., 2005). 

 

 

2.2.6  Corrosão por pites e Temperatura Crítica de Pite (CPT) 

 

 

A corrosão por pites pode ser definida como uma forma de corrosão localizada com a 

formação de cavidades de pequena extensão e profundidade considerável (em geral com a 

profundidade maior do que a extensão), podendo o restante do material permanecer 

praticamente sem ataque. Esse tipo de corrosão é característica de materiais metálicos 

formadores de camada passiva com a formação do pite se iniciando em pontos de fragilidade 

da película passivante, com o PH do interior do pite se tornando mais ácido, o que dificulta a 

restituição do estado inicial de passivação. Dessa forma tem-se como resultado a pequena área 

ativa formada para uma grande área catódica provocando corrosão intensa e localizada 

podendo causar severos danos aos materiais. (MARTINS, 2014) 

Agindo a favor da resistência à corrosão por pites em AID e AISD têm-se os 

elementos de liga, cujos efeitos foram descritos anteriormente na seção 2.2.1, Cr, Mo, W, N e 

Si os quais proporcionam estabilização do filme protetor. Vale citar que a adiçao de Si é 
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limitada a 2% da composição devido aos seus efeitos na estabilidade estrutural. Já em relação 

ao Cu não há certeza sobre à sua relação com a resistência à corrosão por pites. 

Na análise dos AID e AISD é também necessário levar em conta a resistência à 

corrosão por pites da ferrita (δ) e austenita (γ) individualmente. Deve-se levar em conta essa 

consideração devido à partição de elementos de liga entre as fases que terá relação com a 

qualidade do tratamento térmico empregado no material. Uma liga com alto valor de PREn 

pode, por exemplo, acarretar em um baixo valor de temperatura crítica de corrosão por pites 

(Critical Pitting Temperature – CPT) no caso de uma das fases estar empobrecida em Cr, Mo, 

W ou N o que pode gerar um PREn localizado baixo (GUNN, 2003). 

Existem normas da ASTM que indicam métodos para avaliar a resistência à corrosão 

localizada como a ASTM G48 e ASTM G61. A norma ASTM G48 especifica ainda ensaios 

para avaliar a perda de massa em aços inoxidáveis indicando quatro procedimentos para 

avaliar o tipo de corrosão localizada e a CPT. 

No caso do ensaio CPT este consiste de forma resumida em um experimento 

cronoamperométrico com a utilização de um potenciostato no qual se controla a temperatura 

com uma taxa de aquecimento até a observação de um aumento brusco da corrente que 

significa a formação do pite (MARTINS, 2014). 

A partir de ensaios para a estimativa da CPT, Martins, (2014) levantou a variação de 

CPT decorrente do envelhecimento apresentada na Figura 19. Nesta, pode-se observar o 

comportamento de amostras tratadas por diferentes períodos de tempo à temperatura de 475ºC 

do AISD ASTM 890A/890M grau 5 A. 

 

 

Figura 19 - Comportamento da temperatura crítica de pite com relação aos tempos de 

envelhecimento a 475ºC (MARTINS, 2014). 
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2.3  PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

 

 

Assim como descrito na seção 2.2.3, tratando das propriedades mecânicas, as 

propriedades magnéticas são influenciadas pelo fenômeno da precipitação de fases. Segundo 

Ohtaka et al., (1991) isso ocorre uma vez que precipitados na fase ferrítica inibem a 

movimentação e rotação dos domínios magnéticos alterando essas propriedades.  

A alteração dessas propriedades se torna de interesse para esse trabalho pois, 

utilizando técnicas que avaliem as características magnéticas, é possível comparar os 

materiais submetidos a diferentes condições de tratamento e, consequentemente, que 

apresentam diferentes características de precipitados. A partir dessa comparação há a 

possibilidade de que seja traçado o comportamento destes aços com relação aos tempos e 

envelhecimento. 

 

 

2.3.1  Princípios do magnetismo 

 

 

A força magnética gerada entre dois pólos magnéticos pode ser definida de acordo 

com os estudos Michell (1750) e Coulomb (1785) como um valor inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre esses polos, conforme visto na Equação 7 a 

seguir: 

 

                                     𝐹 =
𝜇0𝑝1𝑝2

4𝜋𝑟2
                                                               (7) 

 

Sendo: 

  𝜇0 a permeabilidade no vácuo (4𝜋𝑥10−7 𝑊𝑏

𝐴𝑚
); 

  𝑝1 𝑒 𝑝2 as cargas de cada pólo magnético; 

  𝑟 a distância entre os pólos. 

 

Com as mesmas variáveis é possível calcular o campo magnético pela Equação 8: 

             

                                                                 𝐻 =
𝑝1

4𝜋𝑟2
(𝐴 𝑚⁄ )                                                        (8) 
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A partir da ação de um campo magnético de módulo H sobre um material, a resposta 

magnética oriunda do mesmo pode ser denominada indução magnética, B. A relação entre a 

indução B e o campo magnético H define a chamada permeabilidade magnética, que é uma 

propriedade do material de grande interesse para os ensaios mostrados posteriormente, e que 

pode ser expressa pelas Equações 9 e 10 a seguir: 

 

                                                                            𝜇 =
𝐵

𝐻
                                                          (9) 

 

                                                                    𝐵 = 𝜇0(𝐻 + 𝑀)                                                 (10) 

 

Onde M representa a magnetização do material, que tem relação com os momentos 

magnéticos individuais dos íons e átomos e de como se dá essa interação entre eles, conforme 

pode ser visto na Equação 11 a seguir: 

  

                                                                  𝑀 =
𝑚

𝑉
                                                                   (11) 

 

Onde V é o volume do material e m o momento magnético. 

Observando-se os spins da maioria dos elétrons em um determinado material é 

possível classifica-lo dentro de uma das categorias representadas na Figura 20. Os spins 

podem ser aleatórios, igualmente divididos em dois sentidos, ter uma direção predominante 

ou estarem completamente alinhados. O nível de magnetização do material é diretamente 

relacionado a quão alinhados são seus spins. 
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Figura 20 - Momentos magnéticos de diferentes materiais (SPALDIN, 2011). 

 

 

2.3.2 Materiais Ferromagnéticos 

 

 

Materiais classificados como Ferromagnéticos tem como característica sua forte 

atração por ímãs. Como mostrado na seção anterior, neste tipo de material, os momentos 

magnéticos individuais de grupos de átomos estão alinhados na mesma direção. Esses grupos 

são denominados domínios magnéticos e tem seu comportamento como o de um pequeno ímã 

permanente. Quando não há aplicação de campo externo, os domínios tem seus momentos 

magnéticos distribuídos de forma aleatória até que quando aplica-se um campo externo os 

domínios tendem a ficar alinhados com o campo como pode ser mostrado na Figura 21 a 

seguir (GRIJALBA, 2010). 
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Figura 21 - Comportamento dos momentos magnéticos individuais de um material 

Ferromagnético (GRIJALBA, 2010). 

 

 

2.3.2.1 Curvas de Magnetização, Saturação e Histerese 

 

 

Durante a magnetização de um material ferromagnético a indução B não possui um 

comportamento linear em relação ao campo H existente. Esse comportamento da 

magnetização inicial pode ser observado na Figura 22: 

 

Figura 22 - Curva de magnetização inicial (MORGAN, 2013). 
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As paredes dos domínios magnéticos orientadas aleatoriamente na ausência de 

campo externo, conforme mostrado nas seções 2.3.1 e 2.3.2 deste capítulo, deslocam-se como 

resultado do crescimento dos domínios orientados a favor do campo magnético externo 

existente. Assim, ocorre a geração de novos domínios enquanto outros, cujas direções de 

magnetização não são favoráveis, são aniquilados. A seguir, ocorre o alinhamento dos 

domínios com a direção do campo externo e no fim da curva observada, os domínios restantes 

que não possuam as mesmas direções, por fim, desaparecem. Dessa forma, o material se 

transforma em um único domínio magnético que se move até estar totalmente alinhado com a 

direção do campo aplicado (MORGAN, 2013). 

O processo de magnetização, bem como a movimentação de paredes é afetado pela 

presença de tensões e defeitos na estrutura cristalina do material como vacâncias, inclusões, 

discordâncias e contornos de grão. Esses defeitos atuam como barreiras na movimentação das 

paredes dos domínios magnéticos durante o processo de magnetização e, como consequência, 

aumentam a energia necessária para a realização deste tornando-o descontínuo e irreversível. 

Com isso, é possível afirmar que o processo de magnetização é composto por 

pequenos saltos oriundos da movimentação das paredes do domínio de um defeito até o outro. 

Estes saltos produzem um fenômeno magnético denominado efeito Barkhausen. 

Na Figura 22 apresentada anteriormente pode-se observar a curva de magnetização 

inicial. Essa curva, descreve o processo desde a magnetização inicial zero até a magnetização 

de saturação Ms, a qual possui uma indução de Saturação Bs associada. 

Uma vez que essa magnetização de saturação é atingida e à medida que o campo 

magnético aplicado H é reduzido pela alteração da direção do campo a curva não retorna 

seguindo seu trajeto original. Isso mostra que o processo de magnetização é de natureza 

irreversível. O retorno às condições iniciais quando o campo é retirado produz um efeito de 

histerese, que pode ser observado na Figura 23, com a defasagem do campo B em relação ao 

campo H e que pode ser explicado através do movimento das paredes do domínio, conforme 

já mencionado anteriormente. 
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Figura 23 - Laço de histerese magnética (Adaptado de CALLISTER, 2002). 

 

Os materiais ferromagnéticos podem ainda, dependendo da forma de seu laço de 

histerese, ser classificados em dois grandes grupos (MORGAN, 2013). 

 

 Materiais magnéticos moles: possuem maior facilidade de magnetizar e 

desmagnetizar  

 Materiais magnéticos duros: tanto o processo de magnetização quando 

desmagnetização são mais difíceis. 

 

Os materiais magnéticos moles tem como característica apresentar maior facildade 

para a movimentação das paredes do domínio magnético e portanto menor perda de energia 

no processo de magnetização ou desmagnetização. O campo coercitivo Hc para esses 

materiais apresenta valores pequenos, e pequenos ciclos de histerese. 

Os materiais considerados magnéticos duros, por outro lado, apresentam alto Hc já 

que após a magnetização estes devem poder resistir à desmagnetização, que pode ser 

originada por outros campos magnéticos presentes, inclusive o seu próprio campo. O 

movimento das paredes do domínio magnético para esses materiais é mais difícil e por 

consequência apresentam maiores ciclos de histerese. 
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2.3.2.2 Anisotropia Magnética 

 

 

Um importante fator que pode influenciar na forma da curva de magnetização (BxH) 

e na forma do ciclo de histerese é a anisotropia magnética, ou seja, a característica do material 

na qual as propriedades magnéticas deste dependem da direção na qual a medição é realizada. 

A anisotropia ocorre devido a fatores como a estrutura cristalina, dimensão da 

amostra, estado de tensão interno e temperatura, sendo que a anisotropia oriunda da estrutura 

cristalina é a única destas que é característica intrínseca do material. 

Os materiais metálicos são compostos por estruturas policristalinas, isto é, estão 

divididos em regiões com padrões periódicos em sua organização espacial ao longo das 

distâncias atômicas (MORGAN, 2013). 

Os grãos deste tipo de material são, normalmente, distribuídos de maneira não 

aleatória formando o que se chama de textura metalográfica que é uma orientação preferencial 

definida pela função de distribuição das células unitárias, sendo as células unitárias os 

elementos fundamentais da estrutura cristalina, definida em termos das posições do átomo do 

material dentro de um volume de um paralelepípedo. 

 

 

2.3.3 Ferritoscópio  

 

 

Essa técnica de medição não destrutiva apresenta uma grande vantagem em relação a 

outras já que o equipamento utilizado para a realização das medidas é portátil, possibilitando 

aquisição de medidas não só em laboratórios como também no campo. Além disso, a medição 

com este aparelho é realizada de maneira simples e rápida a partir do contato do medidor no 

corpo de prova, movendo-o em seguida para longe do material e observando o valor do 

percentual de ferrita apresentado no visor do equipamento (PARDAL, 2009). 

O funcionamento deste equipamento tem como base a medida da permeabilidade 

magnética da fase ferrítica gerando, a partir da medição desta propriedade, uma estimativa da 

porcentagem da mesma na amostra em questão. Como mostrado na Figura 24, o campo 

magnético é gerado por uma bobina e interage com as fases ferromagnéticas do material. 
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Essas mudanças provocam alteração no campo magnético, a qual será lida em uma segunda 

bobina e então avaliada pelo aparelho (HELMUT-FISCHER, 2012). 

 

 

Figura 24 - Esquema ilustrativo do princípio de funcionamento do ferritoscópio (Adaptado de 

HELMUT-FISCHER, 2012). 

 

A calibração é feita por meio de blocos fornecidos pelo fabricante, conforme 

mostrado na Figura 25, onde o teor de ferrita em cada um dos blocos é conhecido, como 

mostrado na Tabela 7, permitindo assim garantir a calibração do Ferritoscópio. 

 

 

Figura 25 - Caixa com blocos fornecidos pelo fabricante para a calibração do Ferritoscópio. 
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Tabela 7 - Valores de Ferrita (em %) dos blocos usados na calibração do Ferritoscópio em 

função do ferrita number. 

Bloco Ferrita (%) 

BASE 100 

2,83 FN 3,18 

9,3 FN 10,4 

33,0 FN 30,3 

 

O conteúdo de ferrita medido no ferritoscópio pode ser afetado pelas características 

geométricas e superficiais da amostra. Para tal efeito, fatores de correção são empregados para 

ajustar os valores medidos. 

Alguns fatores que afetam os valores das medições do teor de ferrita por este método 

são: 

 

• Espessura da amostra. 

• Influência da espessura do clad, recobrimento ou camada. 

•Distância da extremidade ou borda do material ao ponto de medição. 

 

A partir dos fatores descritos, devem ser inseridos os fatores de correção, usando a 

Equação 12 (HELMUT-FISHER, 2012). 

 

                                                 𝐹𝑒𝑣 = 𝐹𝑒𝑚 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜                                        (12) 

 

𝐹𝑒𝑣 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 

𝐹𝑒𝑚 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

 

As Figura 26 a Figura 28, mostram, respectivamente, os fatores de correção a serem 

aplicados para diversos casos de estudo devido a cada um dos tipos de influência nas 

medições realizadas: 
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Figura 26 - Fator de correção para a espessura do revestimento (Adaptado de HELMUT-

FISCHER, 2012). 

 

 

Figura 27 -  Fator de correção para a espessura da amostra (Adaptado de HELMUT-

FISCHER, 2012). 
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Figura 28 - Fator de correção para a distância entre o ponto de medição e a borda (Adaptado 

de HELMUT-FISCHER, 2012). 

 

Pardal et al., (2009) realizaram medições de ferritoscópio relacionando as medidas de 

variação específica percentual de ferrita ((((i-e)/e))x100) em relação ao tempo e 

temperatura de tratamento do AISD UNS 32750 obtendo-se os resultados mostrados na 

Figura 29 a seguir. 

 

 

Figura 29 – (((i-e)/e))x100 para o AISD UNS S32750 envelhecido (Adaptado de PARDAL 

et al., 2009) 
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As medições realizadas foram subtraídas do valor inicial e divididas por 100 de 

modo a mostrar a variação do teor de ferrita do material. Pode-se observar que com o aumento 

dos tempos de tratamento há aumento dos valores medidos. Entretanto, nota-se também que 

os aumentos medidos mostram seus maiores valores nas primeiras horas de envelhecimento e 

que apresentam praticamente uma estgnação na faixa de 100 a 300 horas de tratamento para 

algumas temperaturas voltando a crescer na faixa de envelhecimentos de maiores duração a 

exceção de 550ºC. 

 

 

2.3.4 Ruído Magnético Barkhausen 

 

 

O efeito Barkhausen é um fenômeno magnético que possui como principal 

característica a apresentação de mudanças descontínuas na densidade do fluxo B submetido a 

um campo magnético variável (GRIJALBA, 2010). 

Na Figura 30 a seguir é possível observar o experimento original de Barkhausen, o 

qual consistia na aproximação de um ímã permanente a uma barra de ferro, possibilitando a 

verificação dos saltos de voltagem induzidos na bobina enrolada ao redor da barra através da 

amplificação por um alto falante (MORGAN, 2013). 

 

 

Figura 30 - (a) Experimento original de Barkhausen (b) mostrando saltos de voltagem 

registrados pela bobina (c) demonstrando a descontinuidade da curva B-H (MORGAN, 2013). 
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Já na Figura 31, é mostrada a disposição clássica utilizada para a medição do ruído 

magnético Barkhausen (RMB) com um sistema composto por um eletroímã para a excitação 

magnética e uma bobina leitora. 

 

 

Figura 31 - Equipamento utilizado para realização do ensaio RMB (a) e sinais típicos obtidos 

(MORGAN, 2013). 

 

A magnetização do ímã, colocado sobre um material ferromagnético, é gerada 

através de uma onda senoidal que passa por um amplificador de corrente. Essa magnetização 

alternante gera mudanças na estrutura magnética do material no nível atômico gerando 

transientes magnéticos em frequências maiores que 1KHz e que podem ser captados na 

superfície pela bobina leitora (MORGAN, 2013). 

Já a Figura 32 demonstra a variação na amplitude do RMB em um laço de histerese. 

Durante os processos de magnetização e desmagnetização já descritos, a maioria dos saltos é 
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produzida pela movimentação irreversível das paredes do domínio, à medida que as mesmas 

se movimentam e ultrapassam obstáculos. O RMB é mais fortemente pronunciado na parte 

mais inclinada do laço e cai fortemente ao alcançar a saturação magnética, pois nesse ponto a 

movimentação das paredes é interrompida (MORGAN, 2013). 

 

 

Figura 32 - RMB e curva de histerese para um material ferromagnético (MORGAN, 2013). 

 

O RMB é um sinal com componentes AC aleatórios não estacionários. A raiz 

quadrada do valor quadrático médio, conhecido pelas iniciais do termo em inglês Root Mean 

Square (RMS), é um parâmetro estatístico usado para caracterizar a potência de um sinal AC. 

Dessa forma, utilizando este parâmetro escalar é possível quantificar o sinal RMB em volts ao 

longo do tempo através da Equação 13: 

 

                                         
𝑅𝑀𝐵𝑅𝑀𝑆 = √

∑ (𝑉𝑖−𝑉𝑚)𝟐𝑛
𝑖=1

𝑛−1
                                               (13)

 

Onde :  

 

Vi = valor da voltagem medida em um determinado instante;  

Vm = valor médio do sinal;  

n = número de pontos do sinal.  

 

Como o sinal RMB é centrado em amplitude, isto é, tem média nula, o valor RMS é 

equivalente ao desvio padrão e, dessa forma, representa uma medida do tamanho médio das 

flutuações ao redor da média (GRIJALBA, 2010). 



61 

 

  

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  MATERIAL 

 

Neste estudo foi analisado o (AISD) fundido ASTM A 890 A/890 M Grau 5A. No 

mesmo, um lingote de material como recebido, com comprimento aproximado de 150mm, 

altura e largura em torno de 50mm, mostrado na Figura 33, encontrava-se em estado 

solubilizado mediante um tratamento efetuado a 1140ºC durante 4 horas com resfriamento em 

água. 

 

 

Figura 33 – Lingote de aço inoxidável superduplex ASTM 890A/890M Grau 5A como 

recebido. 

 

A composição química e o valor de PREn do (AISD) fundido ASTM A 890 A/890 M 

Grau 5A foi calculado a partir das Equações 1 e 2, sendo os mesmos mostrados na cedidos, 

juntamente com a amostra, pelo fabricante SULZER. 

 

Tabela 8. Nesta tabela, são comparados os valores provenientes da norma do material 

com aqueles cedidos, juntamente com a amostra, pelo fabricante SULZER. 

 

Tabela 8 - Composição química do AISD 5A estudado (Adaptado de ASTM 890A/ 890 M, 

2012; MARTINS, 2014). 

AISD Percentual em peso dos Elementos de Liga. Fe balanço. 
  

PREn  

Id C Cr Ni Mn Si Mo S P Cu W N   

Sulzer 0,028 24,37 7,97 0,96 0,74 4,32 0,006 0,026 0,11 0,04 0,249 
42,6 (1) – 

42,7 (2) 

ASTM 0,03 
24,0-

26,0 

6,0-

8,0 

1,5 

max 

1,0 

max 

4,0-

5,0 

0,04 

max 

0,04 

max 
- - 

0,10-

0,30 
47,3 (1-2)* 

*Valores de PREn máx 
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Observando-se a cedidos, juntamente com a amostra, pelo fabricante SULZER. 

 

Tabela 8, pode ser notado que, com exceção do Cu e W, os demais elementos 

encontram-se de acordo com os parâmetros mostrados pela norma ASTM. 

No caso, os teores de Cu e W no AISD ASTM 890A/ 890M Grau 5 A, que deveriam 

ser nulos, são respectivamente de 0,11% e 0,040%. A concentração de Cu não é, entretanto, 

suficientemente grande para formar a fase épsilon (ε), ou seja, um intermetálico rico em Cu, 

contribuindo, contudo para a estabilização da austenita. O W, por sua vez, com teor de 

0,040% pode ser considerado elemento residual com influência similar ao Mo quando se trata 

da resistência à corrosão. Com referência ao material cedido pelo fabricante, mostra-se ainda 

a pequena influência da presença do W no PREn do material, que nesse caso, varia de 42,6 

para 42,7. 

 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

O lingote foi então cortado e usinado para a fabricação de corpos de prova do tipo 

Charpy (55mm x 10mm x 10mm), conforme a norma ASTM E-23, salientando que o entalhe 

somente foi efetuado após a realização dos tratamentos térmicos de envelhecimento conforme 

mencionado a continuação. Após essas estapas de preparação obteve-se 15 (quinze) CPs, 

exibidos na Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Corpos de prova dos aços Superduplex A890A/890M 5A nas dimensões do corpo 

de prova do ensaio Charpy. 
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Logo, os CPs foram submetidos a envelhecimentos em um forno mufla do 

laboratório de metalografia e tratamentos térmicos (LABMETT) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), mostrado na Figura 35. O envelhecimento foi realizado à temperatura de 

475ºC visando a cinética de precipitação de α’ (vide seção 2.2.3.2), onde o tempo de 

envelhecimento foi analisado no intervalo entre 0 e 100 horas com resfriamento posterior em 

água. Intervalos de envelhecimento por 2, 10, 50 e 100 horas foram efetuados de modo a 

estabelecer uma análise comparativa com o trabalho realizado por Martins, (2014). 

 

 

Figura 35 - Forno utilizado para o envelhecimento térmico dos corpos de prova. 

 

 

3.3 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 

3.3.1 Ensaio de Dureza Rockwell 

 

 

Medições de dureza Rockwell (HRc) foram efetuadas em amostras retiradas das 

extremidades dos CPs Charpy, após a realização do ensaio de impacto. As amostras retiradas 

cujas faces encontravam-se planas e paralelas foram lixadas com lixa de granulometria 100 

fazendo uso de uma politriz. Logo, as medições foram feitas no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos da Universidade Federal Fluminense, realizando 6 medições para cada CP, e 

utilizando um durômetro Rockwell de marca Wilson Hardness 2000 na escala HRc, ou seja, 

fazendo uso de uma pré carga de 10 kgf , uma carga de 150 kgf e um penetrador de cone de 

diamante conforme mostrado na Figura 36. 
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Figura 36 - Durômetro Wilson Hardness 2000 usado nos ensaios de dureza (SERRÃO, 2014) 

 

3.3.2 Ensaio de impacto 

 

 

Prévio à realização dos ensaios de impacto foram realizados os entalhes nos corpos 

de prova já envelhecidos com o uso de uma brochadeira. O entalhe foi realizado conforme a 

ASTM E-23, (2012) de modo que as dimensões estivessem de acordo com um CP Charpy 

tipo A, ou seja, com entalhe em V. As características e dimensões dos entalhes realizados 

foram verificadas fazendo uso de um projetor de perfis tal como observado na  Figura 37 

fazendo uso de um gabarito.  

.  

Figura 37 – Uso de gabarito no projetor de perfis para verificação das características e 

dimensões dos entalhes. 
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Os ensaios de impacto foram realizados na empresa DMCJ inspeções, à temperatura 

ambiente (22ºC) e à temperatura de -46ºC, com a utilização de um banho de álcool INPM 96º 

para o resfriamento dos corpos de prova, como é mostrado na Figura 38. Nos ensaios um 

pêndulo universal 0 – 300J foi empregado em todas as condições de ensaio, sendo 10 CPs 

ensaiados à -46ºC e 5 CPs ensaiados à temperatura ambiente, tal como observado na Tabela 9 

–Assim sendo, a energia absorvida foi estimada em cada condição, e a expansão lateral foi 

estimada fazendo uso de um paquímetro digital. Finalmente, uma análise do comportamento 

da energia absorvida ao impacto do material como também da expansão lateral foi efetuada 

para as condições de envelhecimento estudadas. 

 

Tabela 9 – Número de CPs por tempo de envelhecimento para cada temperatura de ensaio. 

Tempo de 

envelhecimento 

Temperatura de ensaio 

-46ºC Ambiente (22ºC) 

0 horas 2 1 

2 horas 2 1 

10 horas 2 1 

50 horas 2 1 

100 horas 2 1 

 

 

 

Figura 38 - Pêndulo com equipamento para resfriamento dos corpos de prova usados no 

ensaio de impacto na DMCJ inspeções. 
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3.3.3 Caracterização das superfícies de Fratura 

 

 

As superfícies de fraturas obtidas após o ensaio de impacto foram avaliadas mediante 

o uso de um estéreo microscópio de modo a avaliar mudanças nas características das mesmas. 

 

 

3.4  PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

 

 

3.4.1 Ferritoscópio 

 

 

Após a realização do tratamento térmico nos CPs Charpy, foi efetuada a medição da 

quantidade de ferrita do material através da utilização de um Ferritoscópio. As medições com 

esse aparelho foram realizadas no LABMETT usando o ferritoscópio FMP30 do fabricante 

Helmut-Fischer mostrado na Figura 39 a seguir.  

 

 

Figura 39 - Ferritoscópio FMP30 da Helmut-Fischer. 

 

Inicialmente procedeu-se com a calibração do instrumento utilizando os padrões 

fornecidos pelo fabricante, cujas medições de ferrita são conhecidas (100 para o aço base; 

3,18%; 10,4% e 30,3 %), conforme mostrado na Figura 25 da seção 2.3.3. 

Por se tratar de um ensaio muito sensível e com variações consideráveis no 

percentual de ferrita, de acordo com o local de medição nos CPs, foram realizadas 12 
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medições no centro de cada face dos CPs, totalizando 48 medições por CP. A Figura 40 exibe 

uma das medições sendo efetuada no CP. A cada CP medido, foi realizada a verificação da 

calibração do aparelho para garantir a confiabilidade dos valores obtidos. 

 

 

Figura 40 - Realização das medições com o Ferritoscópio FMP30. 

 

Com as medições realizadas e a porcentagem de ferrita estimada para cada um dos 

corpos de prova envelhecidos, torna-se possível realizar a comparação das medidas obtidas 

para os diversos tempos de envelhecimento. 

 

3.4.2 Ruído Barkhausen 

 

A Figura 41 ilustra o equipamento utilizado para a medição dos valores de RMB, o 

Rollscan 200-1 da Stresstech Group, um analisador analógico comercial de um canal, 

pertencente à ZAF Sistemas Analíticos e emprestado, gentilmente, ao Laboratório de Análise 

de Tensões (LAT) da UFF.  
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Figura 41 - Analisador analógico e sensor para medição do RMB (SERRÃO, 2014). 

 

Medidas por RMB foram realizadas em todos os CPs em locais pré-determinados, 

próximos ao centro do mesmo, conforme pode ser observado na Figura 42. Cabe ressaltar que 

foram efetuadas 10 medições por cada face do CP, totalizando, deste modo, 40 medições por 

CP. 

 

 

Figura 42 - Medição do RMB. 

 

O funcionamento do equipamento para a medição do RMB pode ser explicado com a 

geração de uma excitação, do material estudado, através de um campo magnético senoidal 

com uma frequência de 125 Hz. Sob estas condições, foi empregado um valor de amplitude de 

magnetização de excitação correspondente a 40% da máxima aplicada pelo referido 

equipamento (12 Vpp). Vale ressaltar que este valor de amplitude foi pré-determinado na 
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calibração do equipamento explicada a continuação. Sendo, portanto neste estudo, equivalente 

a 4,8 Vpp. Logo, com a frequência de excitação, de 125 Hz fixada pelo equipamento, tem-se 

uma profundidade de penetração em torno de 1 a 1,5mm, entretanto, este valor será 

fortemente influenciado pela condutividade e permeabilidade do material estudado. Ainda 

assim, o catálogo do fabricante especifica que a maior sensibilidade está a 0,02mm em uma 

amostra a base Fe. 

Finalmente, o sinal Barkhausen adquirido foi filtrado por meio de filtros passa banda 

com intervalo de corte de 70 – 200kHz. Posteriormente, o sinal assim obtido foi amplificado 

pelo equipamento. O potenciômetro de controle do ganho para amplificação do sinal do 

equipamento tem como valor máximo 2V. Portanto, neste trabalho, como aplicou-se 10% do 

ganho, conforme será abordado a seguir, este valor corresponde a um ganho de 0,1V. 

Sendo assim, o valor escalar RMS do RMB, tal como explicado no item, é lido 

diretamente no equipamento em mV. O valor de RMS medido no ar prévio às medições foi de 

aproximadamente 2,7mV. Cabe ressaltar que o valor do RMS assim obtido, é medido pelo 

equipamento a partir de um integrador temporal interno ao mesmo (SERRÃO, 2014). 

Em conjunto com esse equipamento foi utilizado um sensor, conforme ilustrado na 

Figura 43, com uma área de abrangência de 10x10mm, de modo a serem obtidos valores para 

as medidas em cada área demarcada nas amostras. 

 

 

Figura 43 - Sensor utilizado para a realização dos ensaios. (SERRÃO, 2014) 

 

Para a determinação da amplitude e ganho ideais a serem usados, foi seguida a 

metodologia proposta pela Stresstech Group (2007). Para a calibração, foi utilizado o método 

que requer duas amostras diferindo claramente em relação às tensões e/ou diferenças de nível 
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de dureza, podendo-se utilizar uma mesma amostra, contanto que houvesse grandes diferenças 

locais em sua superfície. No caso estudado, foram considerados os corpos de prova do aço 

inoxidável superduplex ASTM 890A/890M Grau 5A envelhecidos por 2 e 100 horas por 

serem, respectivamente as amostras com maior e menor teor de ferrita. 

O objetivo deste método foi determinar a configuração magnética na qual a leitura da 

razão (mp) entre essas duas amostras ou locais de medição é maior. 

Mediu-se as amostras de menores valores de RMB. Começando partir de 0, 

aumentando a magnitude em passos de 5 unidades até que o valor máximo indicado para o 

sensor fosse obtido. Registrou-se o valor de saída do instrumento medido para cada 

configuração. 

Em seguida mediram-se as amostras de maior RMB. Mais uma vez começando a 

partir de 0, aumentando a magnitude em passos de 5 unidades até que o valor máximo 

indicado para o sensor fosse obtido. Registrou-se a saída do instrumento a exposição para 

cada configuração.  

Por último, calculou-se a seguinte razão para cada configuração magnética mostrada 

na Equação 14 a seguir: 

 

                                𝑋𝑟𝑎𝑧ã𝑜 =
𝑅𝑀𝑆 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑅𝑀𝐵)

𝑅𝑀𝑆 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑅𝑀𝐵)
                                        (14) 

 

O valor de magnitude (amplitude) ideal é aquele que traz a maior razão (Xrazão) e deve 

ser utilizado para este material em combinação com o sensor utilizado. Para o caso estudado, 

os valores mais pertinentes encontrados foram de 40 para o ganho e uma amplitude de 10, 

como pode ser observado na Figura 44, no qual foi obtido o pico para a razão calculada. 
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Figura 44 - Razão versus Amplitude para as amostras envelhecidas por 2 e 100h. 

 

Com o intuito de reduzir a dispersão, foram realizadas 48 medições para cada 

amostra em cada região determinada de cada face do corpo de prova. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados levantados nesse trabalho, 

ressaltando-se a realização de uma análise comparativa das técnicas de caracterização 

empregadas. 

 

4.1   DUREZA 

 

 

O comportamento da dureza com o tempo de envelhecimento a 475ºC é apresentado 

na Figura 45. Nesta figura, se observa o crescimento da dureza durante todo o tempo de 

tratamento. Observa-se, entretanto, que essa propriedade apresenta diferentes taxas de 

aumento no decorrer do envelhecimento, sendo as maiores taxas mostradas no início do 

processo (do material solubilizado até 10 horas). 

 

 

Figura 45 - Comportamento da Dureza (HRc) versus tempos de envelhecimento a 475ºC. 

 

Através da análise desta propriedade pode-se diferenciar dois estágios característicos 

em relação ao grau de envelhecimento. No primeiro estágio de 0 a 10 horas se observa uma 

taxa de crescimento, indicando sob essas condições, uma forte cinética de precipitação da fase 
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α’, onde os retículos da matriz podem ser coerentes com os do precipitado. Neste sentido, 

obteve-se uma taxa de aumento para 10 horas de 42% em relação ao estado solubilizado. Já o 

segundo estágio determinado, exibe um aumento mais suave podendo corresponder a uma 

cinética não tão intensa de precipitação e/ou à perda de coerência do precipitado com relação 

ao retículo. Neste caso, se comparado com o envelhecimento por 10 horas a condição 

envelhecida por 100 horas teve uma taxa de aumento de 12%. Comportamentos semelhantes 

foram observados por Pardal, (2012) em AISD trabalhados. Assim sendo, sugere-se como 

trabalho futuro a realização de estudo mediante microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

de modo a corroborar a influência da coerência na cinética de precipitação do fase α’ em 

função do envelhecimento térmico a 475ºC. 

Os resultados assim obtidos exibem grande correlação com os levantados por Martins, 

(2014) para o mesmo material, empregando-se dureza Brinell (HB). Entretanto, sugere-se a 

realização de medições na escala Vickers (HV) de modo a confirmar essa relação entre os 

resultados encontrados. 

 

4.2 ENSAIO DE IMPACTO  

 

4.2.1  Energia absorvida 

 

O comportamento da energia absorvida (EA) ao impacto à temperatura ambiente e à 

-46ºC é apresentada na Figura 46. Os valores levantados à temperatura ambiente tiveram um 

decréscimo considerável com o decorrer do tempo de envelhecimento onde, para a condição 

de 10 horas, teve-se um decréscimo de energia absorvida de 67%. Já para as condições 

envelhecidas por tempos superiores a 10 horas os valores de energia absorvida correspondem 

a um comportamento totalmente frágil, conforme será observada na seção 4.2.3. Como era de 

se esperar o comportamento dos ensaios realizados à -46ºC tiveram como consequência uma 

queda mais drástica dos valores de energia absorvida se comparada com as condições 

avaliadas à temperatura ambiente. Um fato bastante interessante pode ser destacado na 

condição solubilizada onde uma diferença de 16,5J foi obtida entre ambas as condições de 

análise. Efetuando a mesma análise comparativa para a condição envelhecida por 2 horas tem-

se uma diferença de 80,2J. Este fenômeno indica que a temperatura de transição dúctil-frágil 

poderia ser fortemente afetada pela cinética de precipitação da fase α’ nos estágios iniciais de 

envelhecimento. No trabalho reportado por Martins & Retoni, (2007) avaliou-se a temperatura 
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de transição de um AISD fundido CD4MCuN tendo-se uma energia absorvida de 

aproximadamente 70J de acordo com a Figura 7. Deste modo, pode-se supor que a 

temperatura de transição dúctil-frágil do material de estudo solubilizado esteja compreendida 

em valores menores que -60ºC levando em consideração o valor de 50% da média das 

energias absorvidas no patamar dúctil e frágil do dito trabalho.  

 

Figura 46 - Comparativo das energias absorvidas nos ensaios de impacto realizados a 

temperatura ambiente (22ºC) e a -46ºC. 

 

Assim como observado para a dureza podem ser distinguidos dois estágios na 

energia absorvida à temperatura ambiente em função do tempo de envelhecimento. 

Efetuando-se uma análise comparativa entre essas propriedades mecânicas, mostrada na 

Figura 47, destaca-se o comportamento antagonista entre as mesmas. Ressalta-se que no 

intervalo de 0 a 10 horas tem-se um decréscimo da tenacidade de 67% e um aumento da 

dureza de 41,5% podendo ser interessante na aplicação de materiais para situações que 

requeiram resistência ao desgaste. 
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Figura 47 - Energia Absorvida a 22ºC e Dureza HRc versus tempo de envelhecimento. 

 

Entretanto, uma análise semelhante foi realizada com a curva de tenacidade 

levantada à -46ºC, exibida na  

Figura 48, concluindo-se um forte efeito de fragilização pela temperatura de ensaio 

nos estágios iniciais de envelhecimento. Deste modo, pode-se dizer que, essa temperatura de 

ensaio, exerce um forte efeito deletério na tenacidade quando a matriz ferrítica experimenta o 

processo de decomposição espinoidal. 
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Figura 48- Energia Absorvida a -46ºC e Dureza HRc versus tempo de envelhecimento. 

4.2.2   Expansão Lateral 

 

 

De forma a ratificar os resultados expostos anteriormente, foram levantados os valores 

de expansão lateral (EL) dos CPs ensaiados, apresentados na Figura 49 para ambas as 

temperaturas de ensaio. Através da análise dessa figura destaca-se um comportamento 

semelhante às curvas de energia absorvida ao impacto apresentadas na seção anterior.  

 

Figura 49 - Expansão Lateral dos ensaios à -46ºC e à temperatura ambiente (22ºC) versus o 

tempo de envelhecimento. 

 

 

4.2.3 Características das superfícies de fraturas 

 

 

A Figura 50 exibe as superfícies de fratura das condições ensaiadas à -46ºC de modo 

a visualizar claramente a mudança de aspecto da superfície em função do tempo de 

envelhecimento. Na condição solubilizada se observam claros sinais de deformação plástica 

emoldurando o corpo de prova. Já nas condições envelhecidas, é perdida a caracterísitca de 

deformação nas bordas do CP assim como também observa-se superfícies facetadas e 

brilhantes oriundas do processo de fragilização. Não houve, na análise dessas figuras, a 

observação da formação de delaminações na fratura. Neste sentido, sugere-se como trabalho 
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futuro, um estudo da superfícies de fratura observadas mediante microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

  

(d) 

 

  

(e) 

Figura 50 - Superfícies de fratura de ensaio de impacto a -46ºC: (a) solubilizado – 124,17J (b) 

2 horas – 23,67J (c) 10 horas – 10,88J (d) 50 horas – 9,13J (e) 100 horas – 8,38J. 



78 

 

  

 

4.3  FERRITOSCÓPIO 

 

A Figura 51 apresenta os resultados obtidos mediante o uso do ferritoscópio para todas 

as condições estudadas. Os resultados exibem um comportamento bastante interessante, em 

virtude de que as medidas por esta técnica são baseadas na permeabilidade magnética do 

material, conforme mencionado na seção 2.3.3. Neste sentido, exibe-se um sensível aumento 

do teor de ferrita na condição envelhecida por 2 horas quando comparada com a condição 

solubilizada, embora, de acordo com o exposto pela literatura, não se manifeste a formação de 

ferrita sob estas condições de tratamento (GUNN, 2003; PARDAL, 2012). Deste modo, o 

aumento da permeabilidade pode ser atribuído à precipitação incipiente da fase α’ que afeta a 

permeabilidade intrísseca da fase ferrítica. Entretanto, em envelhecimentos por 10 horas se 

manifesta uma queda da permeabilidade em relação à condição anterior, provavelmente 

produto da mudança de tamanho e coerência do precipitado com a matriz. Já em tempos 

maiores põe-se de manifesto uma queda mais sensível que pode ser atribuída, de acordo com 

Ohtaka (2013), à dificuldade de movimentação das paredes dos domínios magnéticos devido à 

presença dos precipitados de α’. No entanto, uma austenita secundária (γ2) por cisalhamento 

pode se formar sob estas condições a partir da ferrita (δ), de modo que promova um 

decréscimo da leitura do teor de ferrita com o uso do ferritoscópio (GUNN, 2003; PARDAL, 

2012). 
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Figura 51 - Teor de Ferrita (em %) medido para cada tempo de envelhecimento. 

4.4   RUÍDO MAGNÉTICO BARKHAUSEN 

 

 

A Figura 52 apresenta o resultado do ruído magnético Barkhausen (RMB) em mV 

em função do tempo de envelhecimento para cada condição estudada. Assim como na análise 

com o ferritoscópio, mostrada comparativamente na Figura 53, observa-se um aumento do 

RMB no estágio inicial de envelhecimento (2h), que pode ser atribuído à mudança do 

comportamento ferromagnético da ferrita devido ao início da decomposição espinoidal em 

regiões ricas e pobres em Cr. A partir desse estágio, uma suave queda se manifesta, mas 

somente na condição de 100 horas de envelhecimento o valor do RMB é menor que na 

condição solubilizada. Conclui-se que, aparentemente, não há um efeito sinérgico de pontos 

de ancoragem dos domínios magnéticos da fase α’ que promova uma queda substancial do 

RMB. 
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Figura 52 - Valores medidos de RMB versus tempo de envelhecimento. 

 

 

Figura 53 - Comparativo entre valores medidos para o teor de ferrita e RMB versus tempo de 

envelhecimento. 

 

 

4.5  ANÁLISE COMPARATIVA 
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A Figura 54 relaciona as propriedades mecânicas de dureza e energia absorvida ao 

impacto com o teor de ferrita levantado com o uso do ferritoscópio. Nesta figura, foi 

adicionada uma linha vertical tracejada sobre a condição de 10 horas destacando-se que 

mudanças no comportamento ferromagnético podem ser correlacionadas com o aspecto 

mecânico. Deste modo, sugere-se como trabalho futuro avaliar mais exaustivamente a cinética 

de precipitação no intervalo entre 0 e 10 horas, de modo corroborar os comportamentos aqui 

apresentados. 

 

 

Figura 54 - Dureza (HRc), Energia absorvida ao impacto e teor de ferrita (%) versus o tempo 

de envelhecimento. 

 

A Figura 55 mostra uma análise comparativa das medidas levantadas por dureza, 

ferritoscópio e RMB. Avaliando-se o intervalo de 0 a 100 horas, determinou-se um aumento 

de 11,1 HRc, assim como um decréscimo de 11,9 do teor de ferrita (%) fruto da 

decomposição espinoidal. Entretanto, detectou-se apenas uma suave queda nos valores do 

RMB. De acordo com Morgan (2013), o aumento de dureza dos aços promove uma 

diminuição da mobilidade dos domínios magnéticos acarretando em uma diminuição do 

RMB, embora outros fatores possam afetar as medidas por esta metodologia no material de 

estudo. 
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Figura 55 - Dureza (HRc), RMB e teor de ferrita (%) versus o tempo de envelhecimento. 

 

Na Figura 56 é realizado um estudo comparativo com os valores de CPT obtidos por 

Martins (2014) nas mesmas condições de envelhecimento. Nela, podem ser observados os 

dois estágios em termos de comportamento do material quando envelhecido. No primeiro 

estágio, de até 10 horas, se observa um comportamento bastante interessante, já que nessa 

condição têm-se um decréscimo de 67 % da energia absorvida ao impacto a 22ºC com um 

ganho de dureza de 41,5%, assim como da temperatura crítica de pite (CPT) de 12,3% em 

relação à condição solubilizada. Devido a este fenômeno pode-se afirmar que há interesse no 

estudo desses comportamentos, do ponto de vista tecnológico, devido às propriedades obtidas 

nessa condição. Já no segundo estágio, observa-se um decréscimo drástico da CPT aliado a 

uma baixa tenacidade e elevada dureza, produtos da precipitação da fase α’. Finalmente, 

pode-se concluir que a fase α’ exerce comportamentos diferenciados em termos de resistência 

à corrosão e propriedades mecânicas em função do tempo de envelhecimento. 
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Figura 56 - Dureza (HRc), Energia absorvida ao impacto e temperatura crítica de pite 

(MARTINS, 2014) versus o tempo de envelhecimento. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho, que abrange o estudo do envelhecimento térmico a 475ºC de um 

aço inoxidável superduplex (AISD) fundido, permite concluir que: 

 

1- A dureza do material teve um crescimento descontínuo com o decorrer do 

envelhecimento, produto da decomposição espinoidal da ferrita. Entretanto, dois 

estágios de aumento de dureza podem ser distinguidos os quais representam o 

comportamento das propriedades para as condições de envelhecimento de até 10 e 

de 10 a 100 horas. 

2- A energia absorvida ao impacto pelo material teve um comportamento antagônico 

à da dureza, distinguindo-se dois estágios 0-10h e 10-100h da queda dessa 

propriedade. 

3- A temperatura de realização do ensaio de impacto exerce um forte efeito deletério 

na energia absorvida ao impacto quando a matriz ferrítica experimenta o processo 

de decomposição espinoidal. 

4- A precipitação da fase α’ teve influência nas medições de permeabilidade 

magnética, que assim como as propriedades mecânicas de dureza e tenacidade ao 

impacto, pode ser dividida em dois estágios diferenciados. 

5- Não pôde ser observado um efeito sinérgico de pontos de ancoragem dos domínios 

magnéticos da fase α’ que promovam uma queda substancial nas medições do 

RMB. 

6- A precipitação da fase α’ exerce diferentes efeitos em termos de resistência à 

corrosão, propriedades mecânicas e propriedades magnéticas do material em 

função do tempo de envelhecimento. Isso mostra um motivo de interesse 

tecnológico nas condições deste estudo, devido à sua influência nas propriedades 

dos materiais. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os trabalhos futuros propostos para continuação deste estudo são: 

 

1- Realização de medições de dureza na escala Vickers (HV) de modo a estabelecer 

uma correlação com as medidas em HRc obtidas neste estudo. 

2- Realizar estudo por meio de microscopia eletrônica de transmissão (MET) de 

modo a corroborar a influência da coerência na cinética de precipitação do fase α’ em função 

do envelhecimento térmico a 475ºC. 

3- Realizar estudo das superfícies de fratura observadas mediante microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

4- Avaliar mais exaustivamente a cinética de precipitação no intervalo entre 0 e 10 

horas, de modo corroborar os comportamentos aqui apresentados. 

5- Extender o estudo realizado para o aço inoxidável superduplex ASTM 

A890A/890M Grau 6A e outros aços inoxidáveis austeno-ferríticos fundidos. 
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